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editorialη αποψη µας

Είµαστε στα τέλη Απριλίου. To 18ο Ham Fest έχει προ-γραµµατιστεί για το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μαΐουστο εκθεσιακό κέντρο του ∆ήµου Περιστερίου. Περισσό-τερες λεπτοµέρειες θα δείτε και πιο κάτω αλλά και στις ιστοσελί-δες µας.Κυκλοφόρησε και ο πολυσυζητηµένος πίνακας αναµεταδοτώνκαι ραδιοφάρων µετά από 3 ½ χρόνια. Η Υπουργική Απόφαση,βέβαια, λέει ότι αναθεωρείται ετησίως, θα µου πείτε η Υ.Α. λέειπολλά και διάφορα. Άλλες φορές την επικαλούµαστε, άλλες όχι,αναλόγως τι θέλουµε. Επί της ουσίας, λοιπόν, βλέπουµε 153 εγγρα-φές στον πίνακα. Άντε και εις ανώτερα, κάθε ραχούλα, λόφος καιβουνό έχει πια τον αναµεταδότη ή επαναλήπτη του. Βέβαια, εγώείµαι της άποψης ότι δεν επαρκούν, δηλαδή στον Αίνο για παρά-δειγµα είναι 3 VHF επαναλήπτες, ποιος να πρωτοµιλήσει; ∆εν πρέ-πει να µπουν άλλοι τόσοι και κανένας UHF και 5-6 Digipeater, γιανα παίζουνε ping pong τις θέσεις των σπιτιών µας; Κακοµοιριά µαςδέρνει και έρχεται και το καλοκαίρι, πού θα µιλάνε οι ξένοι επι-σκέπτες; Για την Αθήνα δεν το συζητώ, κάθε παρέα πια έχει το δικότης επαναλήπτη ή αναµεταδότη VHF και UHF, όσο για το τι λέγε-ται στον καθένα, αποτελεί αντικείµενο άλλης πραγµατείας… Πάντως ο πίνακας συνοδεύεται από 2 ολόκληρες σελίδες µεπαρατηρήσεις-πληροφορίες, θα τον αναρτήσουµε στο site για νατον δείτε. Τώρα, τι θα γίνει από αυτά τα οποία αναφέρει, κανείςδεν γνωρίζει. Για παράδειγµα: όσοι επαναλήπτες η αναµεταδότεςδεν υπάρχουν στον πίνακα, θα σταµατήσουν να λειτουργούν; Οπίνακας λέει ναι, εγώ πάλι λέω όχι. Ήδη υπάρχουν δεκάδες, πουούτε διέκοψαν ούτε θα διακόψουν την λειτουργία τους. Στον άλλοπίνακα … κι αν πάλι δεν …, δε βαριέσαι, ποιος ασχολείται; Θααφήσουµε το ∆.Ν.Τ. να ασχοληθούµε µε αυτά; Στη χώρα αυτήείµαστε καλοί στο να βγάζουµε νόµους (έστω και δυσνόητους)και µετά να ψάχνουµε να δούµε πώς θα τους καταστρατηγήσου-µε. Σε αυτές τις περιπτώσεις εµπίπτει και η µη εφαρµογή τηςνοµοθεσίας στην περίπτωση του ραδιοαστρολόγου, ο οποίοςσυνεχίζει να καταταλαιπωρεί το λεκανοπέδιο της Αττικής εδώ και6 µήνες και σύντοµα θα επεκτείνει την δράση του στην Ευρώπη.Τι, δηλαδή, να µην ξέρουν τα αδέλφια µας στην ξενιτιά τι τουςξηµερώνει; Άσε που έχουµε διπλό καλό, διευκολύνουµε και τηνπαρατήρηση της διάδοσης. Τι τα θέλουµε τα beacon; Ο Αστρολό-γος µε τα 3 kW να είναι καλά, όλοι θα ξέρουνε σε παγκόσµιο επί-πεδο ότι υπάρχει διάδοση. Τώρα, µε ποιον θα µιλάνε στην Αττι-κή, αυτό είναι µια άλλη ιστορία. Η Ε.Ε.Ρ., πάντως, τις επόµενεςµέρες θα κάνει παράσταση στην υψηλότερη ιεραρχία της Ε.Ε.Τ.Τ.µε σκοπό, τι άλλο, να εφαρµοστεί ο νόµος και ο αστρολόγος να µηχρησιµοποιεί τις συχνότητες που σε πρωτεύουσα βάση χρησιµο-ποιούνται από τις Ένοπλες ∆υνάµεις, που έχουν και αυτές εγγρά-φως απευθυνθεί στην Ε.Ε.Τ.Τ. για το ίδιο θέµα, και σε δευτερεύου-σα από τους ραδιοερασιτέχνες. Παρακολουθείτε τις ιστοσελίδεςµας επ’ αυτού, ίσως χρειαστεί µια προσπάθεια από όλους µας.Τέλος, ήρθε και το κερασάκι στην τούρτα: η συνέντευξη τουΣ.Ε.Ρ. στο περιοδικό ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ, που διανέµεται µε την εφη-µερίδα ΤΑ ΝΕΑ, στο τεύχος του Πάσχα. Τα είχαµε πει και µιανάλλη φορά, τότε που ο ίδιος Σύλλογος είχε απευθύνει µια επιστο-λή προς τον τότε πρωθυπουργό, πριν από κανένα χρόνο. Ρε παι-διά, διαβάστε, ενηµερωθείτε πριν κάνετε κάτι ανάλογο, αν δενθέλετε να διαβάσετε σας απευθύνουµε και από εδώ ανοικτή πρό-σκληση. Ελάτε να σας δώσουµε υλικό ή να σας γράψουµε εµείςκάποιο κείµενο και βάλτε τις υπογραφές σας εσείς. Το ζητούµενο

δεν είναι ποιος θα τα πει, αλλά πώς θα περάσει µια σωστή πλη-ροφορία προς τον κόσµο. Οι ευκαιρίες που έχουµε δεν είναι πολ-λές και είναι κρίµα να πηγαίνουν χαµένες.Στη συνέντευξη αυτή λοιπόν µεταξύ άλλων  µάθαµε ότι οι µενSV είναι για να επικοινωνούν µε όλο τον κόσµο, ενώ οι SW µόνοσε τοπικό επίπεδο. Κρίµα για τις προσπάθειες των SW να µιλή-σουν εκτός χώρας, σε δορυφόρους, µε “σποραδικό E”, µε την τρο-πόσφαιρα, µε τους µετεωρίτες, τη Σελήνη και άλλα. Τώρα, θα µουπείτε, εδώ δεν ήξερε το Υπουργείο ότι έχουν δικαίωµα λειτουρ-γίας στο εξωτερικό µε την CEPT, όταν εκπόνησε τα καταπληκτι-κά εκείνα κίτρινα και µπλε έντυπα (τα δεύτερα µόνο στην Ελλη-νική γλώσσα λόγω της πιο πάνω παραδοχής), πώς να το ξέρουνστον Σ.Ε.Ρ…Ας πάµε παρακάτω, όµως, για να πληροφορηθούµεαπό το άρθρο ότι:► Ο κώδικας Morse ήταν η ανακάλυψη της ανθρωπότητας γιατην αποφυγή των παρεµβολών στον πόλεµο του Ιράκ (την επόµε-νη νύχτα έβλεπα ένα εφιάλτη, ο Μαρκόνι ερχόταν και µουεκσφενδόνιζε ένα bencher µε δύναµη σηµαδεύοντας το κεφάλιµου και εγώ, κάνοντας κάτι απερίγραπτες χειρονοµίες στην προ-σπάθεια να το αποφύγω, ξυπνούσα και πάλι από την αρχή!) ► Τα Χριστούγεννα και ενδεχοµένως και το Πάσχα οι αστρο-ναύτες πλησιάζουν την γη και µας στέλνουν ευχές, χριστουγεν-νιάτικα δέντρα, µολυβένια στρατιωτάκια και τράπουλες για τηνπαραδοσιακή 31 της Πρωτοχρονιάς ή κόκκινα αυγά και κουλου-ράκια αναλόγως.► Ο ραδιοερασιτεχνικός εξοπλισµός σπανίως περιλαµβάνειραδιοερασιτεχνικούς ποµποδέκτες, τα CB είναι ο κύριος εξοπλι-σµός. Ανάµεσα στα εκατοντάδες µέλη του ΣΕΡ δεν βρέθηκε κανέ-νας µε ραδιοερασιτεχνικό εξοπλισµό; Μα ούτε ένας;Υπάρχουν και άλλα πολλά, «ων ουκ έστι αριθµός», αλλά σταµα-τώ εδώ γιατί πολλοί συνάδελφοι ήδη έχουν ασχοληθεί και αναφερ-θεί στην πληθώρα από ανακρίβειες και λάθη στο σχετικό άρθρο. Τοθετικό πάντως είναι, για να λέµε και τα καλά, ότι χρονικά λίγοαργότερα δόθηκε και µια συνέντευξη στην ψηφιακή Ε.Ρ.Τ., όπουεκεί, όπως µε πληροφόρησαν, τα πήγαν πολύ καλύτερα οι ίδιοιάνθρωποι! Ελπίζω και εύχοµαι τα σχόλια που δέχτηκαν να ήταν ηαιτία της αλλαγής αυτής. ∆εν είναι δύσκολα πράγµατα και είναι καιγραµµένα σε πολλές µεριές, για να τα διαβάζουµε όσοι δεν ξέρου-µε και να µαθαίνουµε. Αυτό δεν είναι ντροπή, ντροπή είναι να λέµεκαι να κάνουµε τέτοια λάθη, τα οποία είναι ανεπίτρεπτα!Να τελειώσω µε τα νέα από το µέτωπο των τρόλεϊ. Όταν θαδιαβάζετε αυτό το τεύχος η Ε.Ε.Ρ. θα έχει ελέγξει ήδη το αποτέ-λεσµα της τοποθέτησης φίλτρων εκ µέρους του ΗΛΠΑΠ σε δύοαπό αυτά. Ελπίζω ότι τα αποτελέσµατα θα είναι όπως και οι προ-διαγραφές τους και µετά την µέτρηση θα δοθεί το «πράσινο φως»για την τοποθέτησή τους σε όλα τα τρόλεϊ. Προσοχή, τα φίλτραδεν εξαλείφουν την παρεµβολή, αλλά µειώνουν δραστικά τηναπόσταση που ενοχλούν σε σχέση µε τον σταθµό µας, π.χ. αντί ναµας ενοχλούν 200µ πριν και µετά την διέλευση τους από το QTHµας, θα µας ενοχλούν µόνο 50µ και προς τις 2 κατευθύνσεις.Παρακολουθείτε τις ιστοσελίδες µας για τα νεότερα.Επί του πιεστηρίου ένα τελευταίο νέο. Όταν θα κρατάτε τοτεύχος αυτό στα χέρια σας ελπίζω να εκπλαγείτε ευχάριστα διαπι-στώνοντας ότι  είναι πλέον εξ ολοκλήρου έγχρωµο. Στου ∆.Ν.Τ.τον καιρό καταφέραµε να το εκδίδουµε έγχρωµο και µάλισταχωρίς διαφορά στο κόστος. Απολαύστε το…Πολλά 73!


